ÍBV íþróttafélag – Fyrirmyndarfélag ÍSÍ

Upplýsingar fyrir fararstjóra og þálfara
Fararstjórar á vegum ÍBV Íþróttafélags - ábendingar
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Mætið tímanlega á brottfarastað.
Hver fararstjóri hafi yfirumsjón með ákveðnum hóp barna.
Verið með nafnalista og merkið við hverjir fara með.
Börnin fara ekki um borð nema í fylgd með fararstjóra.
Gott er að kenna þeim strax að vera í röð á eftir sínum fararstjóra.
Búðu þig undir að þurfa að setja þig í mörg hlutverk t.d. hjúkku, barnapíu og
sálfræðings.
Einn fararstjóri þarf að vera síðastur út á þeim stöðum sem komið er á til að
taka eigur barnanna ef eitthvað gleymist og sjá til þess að skilið sé við
staðinn með sóma.
Ekki er æskilegt að fararstjórar taki sitt barn út úr hópnum t.d. til að gauka
einhverju að því sem hinir fá ekki.
Ekki er æskilegt að fararstjórar taki með systkyni/önnur börn í ferðina nema
í samráði við aðra fararstjóra/þjálfara.
Sjáið til þess að börnin gangi vel um búningsklefa, íþróttasali og íþróttavelli.
Sjáið til þess að börnin gangi vel um í Herjólfi/flugvél, rútum og þar sem gist
er.
Sjáið til þess að börnin beri virðingu fyrir ÍBV búningnum og öðrum eigum
félagsins.
Ganga frá gististað eins og komið var að honum.
Ákveða hvaða fararstjóri á að sjá um að greiða reikninga og nauðsynlegt er
að koma nótum strax til gjaldkera þegar heim er komið.
Hvetjið börnin til að horfa á leiki ÍBV þegar því er komið við.

Herjólfur
• Sjáið til þess að börnin sýni öðrum farþegum tillitssemi með því að ganga
hljóðlega um og séu ekki í eltingaleik.
• Æskilegt er að börn séu á ákveðnum stað í skipinu t.d. sjónvarpsherbergi
með fararstjóra eða á borðsalshæð.
• Sjáið til þess að börn séu ekki úti á dekki meðan á siglingu stendur.

Gátlisti fyrir þjálfara/fararstjóra
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Panta í Herjólf/flug tímanlega.
Fá fararstjóra.
Panta í almenning (Ef siglt til Þorlákshafnar).
Komast að því hverjir eru að fara í ferðina.
Fá tilboð í mat á matsölustöðum.
Athuga með gistingu – aðeins þeir sem eru 10 ára og eldri mega gista á
hóteli nema í undantekningar tilfellum.
Athuga með rútu.
Áætla kostnað.
Senda út bréf til foreldra um ferðina og hvað þarf að taka með.
Afþreying.
Raða börnum á fararstjóra.

Ferðareglur ÍBV Íþróttafélags
Það skal ávallt fylgja fararstjóri hópum í ferðir á vegum félagsins. Það vill brenna
við að foreldrar gefi sig ekki í ferðir og treysti þjálfaranum fyrir hópnum sem er
engan veginn í lagi, en hægt að líta framhjá ef hópurinn er ekki fjölmennur. Best
er að hafa fararstjóra á hvert lið sem ferðast. Ef um fámennan hóp er að ræða er
hægt að biðja rútubílstjórann um að hafa umsjón með hópnum meðan á rútuferð
stendur. Ef að eftirlitslaus hópur gengur illa um bíla félagsins eða hegðun hópsins
er ekki til fyrirmyndar þá mun félagið ekki styrkja viðkomandi hóp í næstu ferð
sem gerir það að verkum að foreldrar þurfa að greiða sjálf fyrir bíl og bílstjóra undir

hópinn. Það er hins vegar ekki hægt að líta fram hjá því að hópur sé sendur án
fararstjóra í Herjólf. Við þurfum að brýna fyrir iðkendum að það er fararstjórinn
sem ræður í ferðum og ber iðkendum að fara í einu og öllu að fyrirmælum
fararstjóra.

Hótelgisting
Í sambandi við hótelgistingu þá þurfa vissar reglur að gilda um hana. Hótelgisting
er aðeins í boði fyrir þá iðkendur er hafið hafa nám í 7. bekk. Þegar við pöntum,
þá þurfum við að biðja um að fá að vera á sömu hæð eða í mesta lagi á tveimur
hæðum. Þegar á hótel er komið þá sest hópurinn í setustofuna meðan
fararstjórarnir ná í lykla. Fararstjórar raða svo á herbergin um leið og þeir skrá hjá
sér hverjir eru í hvaða herbergi. Iðkendur þurfa líka að fá að vita í hvaða herbergi
fararstjórar eru ásamt því að vera með símanúmer þeirra. Fararstjórar setja reglur
um hvenær skuli gengið til náða og ber iðkendum að fara eftir því. Fararstjórar
þurfa að sjá til þess að enginn sé einn í herbergi. Hægt er að fá þriggja manna
herbergi ef þörf er á. Fararstjórar eiga að biðja starfsfólk hótelsins um að láta sig
vita ef að iðkendur sjást úti eftir að útivistartíma líkur. Starfsfólk hótela hefur verið
mjög liðlegt við félagið.

